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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:.20η/2019..                                                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      της 26ης-6-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..230/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..20ης/26-6-2019.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..26η Ιουνίου 2019.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 22559/13-6-2019 πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής 
για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική 
Οδό”».  
ΘΕΜΑ ΕΗ∆ 2ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, 
ανακήρυξη οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής 
υπηρεσιών  «Αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών», συνολικού ποσού 
74.325,60€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού 
αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και 
Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2019».».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Ασφάλισης των Μεταφορικών 
Μέσων του ∆ήµου ∆ιονύσου CPV : 66514110-0 «Υπηρεσίες Ασφάλισης 
Μηχανοκίνητων Οχηµάτων» Α∆ΑΜ: 19REQ005158365». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Τσούκας Παναγιώτης   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον των θεµάτων της Η.∆. καθώς διανύουµε ήδη την αντιπυρική 
περίοδο και λόγω λήξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..230/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικού 
αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και 
Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2019»».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αριθ.  205/11.06.2019 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Νο1/24.05.2019 και Νο2/28.05.2019 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 
ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Εργολήπτης Έργων Πρασίνου , ΑΦΜ 036692199 ∆ΥΟ Αµαρουσίου ως 
προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισµού 
οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία έτους 2019. 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22593/13.06.2019 πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να 
προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχός  τα προβλεπόµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 23395/21.06.2019  φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  της  εταιρείας ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Εργολήπτης Έργων Πρασίνου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23777/25.06.2019 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 127/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο : 

 
 «….απέστειλε την υπ’ αριθµ. 22593/13.6.2019 Πρόσκληση Υποβολής 
∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό, στον 
προσωρινό ανάδοχο του εν θέµατι διαγωνισµού ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργολήπτης Έργων Πρασίνου, όπως αυτός αναδείχθηκε από 
την υπ’ αριθµ. 205/2019 (Α∆Α: Ψ5ΤΩΩ93-ΨΜ4) Απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή συνεδρίασε σήµερα 24 Ιουνίου 2019 και έχοντας απαρτία 
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία ο 
προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, εντός 
της προβλεπόµενης προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, και έλαβε αριθµό 
πρωτοκόλλου 23395/21.6.2019. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και 
έλεγξε τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν σύµφωνα  µε το άρθρο 16 της 
διακήρυξης και λαµβάνοντας υπόψη ότι στο ΤΕΥ∆ της εταιρείας Σιδέρη Μ. 
έχει δηλωθεί ότι ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του 
οικονοµικού φορέα την εταιρεία ‘’∆έντρο και Τέχνη – Μπανούσης Αθανάσιος’’ 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα κάτωθι: 
 

1. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου της ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ εν ισχύ 

2. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου του ΜΠΑΝΟΥΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ εν ισχύ 

3. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ Σιδέρη Μαρία εν ισχύ 
4. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΤΑΑ τοµ. Μηχανικών & Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων εν ισχύ 
5. Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΕΦΚΑ Μπανούσης Αθανάσιος εν ισχύ 
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Σιδέρη Μ. σχετικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Μπανούση Αθ. σχετικά µε τους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 
8. Φορολογική Ενηµερότητα Σιδέρη Μ. 
9. Φορολογική Ενηµερότητα Μπανούσης Αθ. 
10. Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Σιδέρη Μ. περί µη καταθέσεως αίτησης 

για πτωχευτικό συµβιβασµό, περί µη πτωχευτικού συµβιβασµού / 
παύσης εργασιών, περί µη καταθέσεως αίτησης συνδιαλλαγής – 
εξυγίανσης, περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση που έχουν 
εκδοθεί τον Μάρτιο 2019 

11. Ένορκη Βεβαίωση Σιδέρη Μ. µε ηµεροµηνία 19-6-2019 
12. Υ∆ της Σιδέρη Μ. περί του ότι δεν έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών δικόγραφο που την αφορά και περί κατάθεσης αιτήσεων 
(υπάρχουν οι αριθµοί πρωτοκόλλου και αντίγραφο της αίτησης 
κατάθεσης) για χορήγηση επικαιροποιηµένου πιστοποιητικού περί µη 
κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, περί µη 
καταθέσεως δικογράφου πτώχευσης – πτωχευτικού συµβιβασµού / 
παύσης εργασιών, περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση τα οποία 
αναµένεται να εκδοθούν έως και 2/7/2017 

13. Πιστοποιητικά πρωτοδικείου Μπανούσης Αθ. περί µη καταθέσεως 
αίτησης για πτωχευτικό συµβιβασµό, περί µη πτωχευτικού 
συµβιβασµού / παύσης εργασιών, περί µη καταθέσεως αίτησης 
συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
που έχουν εκδοθεί τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2019 

14. Ένορκη Βεβαίωση Μπανούσης Αθ. µε ηµεροµηνία 19-6-2019 
15. Υ∆ του Μπανούση Αθ. περί του ότι δεν έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών δικόγραφο που τον αφορά και περί κατάθεσης αιτήσεων 
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(υπάρχουν οι αριθµοί πρωτοκόλλου και αντίγραφο της αίτησης 
κατάθεσης) για χορήγηση επικαιροποιηµένου πιστοποιητικού περί µη 
κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, περί µη 
καταθέσεως δικογράφου πτώχευσης – πτωχευτικού συµβιβασµού / 
παύσης εργασιών, περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση τα οποία 
αναµένεται να εκδοθούν έως και 3/7/2017 

16. Βεβαίωση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) της 
ατοµικής επιχείρησης Σιδέρη Μ. εν ισχύ 

17. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας Σιδέρη Μ. στο Εµπορικό & 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών εν ισχύ 

18. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας Μπανούσης Αθ. Στο 
Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών εν ισχύ 

19. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρεµφερών εργασιών και αντίστοιχες 
συµβάσεις της εταιρείας Σιδέρη Μ. 

20. Άδεια συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων αποβλήτων από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής για την εταιρεία Μπανούσης Αθ. 

21. ∆ικαιολογητικά (άδεια, ασφαλιστήριο, πιστοποιητικό ελέγχου 
ανυψωτικού µηχανήµατος) του φορτηγού οχήµατος µε αρπάγη του 
ΙΚΥ6648 

22. Άδεια οδηγού του ΙΚΥ6648 Μπανούση Αθ. 
23. Άδεια και ασφαλιστήριο του οχήµατος ΑΤ54041 
24. Άδεια, ασφαλιστήριο, ΚΤΕΟ και Απόδειξη Τελών Κυκλοφορίας 2019 

για το ΖΗΧ9664 
25. Άδεια οδηγού του ΖΗΧ9664 Cuko Jani 
26. Ιδιωτικό Συµφωνητικό συνεργασίας των εταιριών Σιδέρη Μ και 

Μπανούσης Αθ. για τον εν λόγω διαγωνισµό 
27. Έντυπο 4 Εργάνη / Πίνακας Προσωπικού, ΑΠ∆ Απριλίου 2019 
28. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 

της εταιρείας Σιδέρη Μ 
29. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 

της εταιρείας Μπανούσης Αθ. 
30. Α∆Τ, Έναρξη Επιτηδεύµατος και φορολογικά στοιχεία από taxis net για 

την εταιρεία Σιδέρη Μ 
31. Α∆Τ, Έναρξη Επιτηδεύµατος και φορολογικά στοιχεία από taxis net για 

την εταιρεία Μπανούσης Αθ. 
32. Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης εν ισχύ 

 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα του άρθρου 2.2.9.2 ‘’Αποδεικτικά µέσα’’ της διακήρυξης. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να 
κατακυρωθεί η παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού οικοπέδων και κοινοχρήστων 
χώρων για πυροπροστασία έτους 2019 στην εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργολήπτης Έργων Πρασίνου µε ΑΦΜ 036692199 ∆ΟΥ 
Αµαρουσίου µε προσφερόµενη συνολική τιµή 56.221,23€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 

ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργολήπτης Έργων Πρασίνου,  
ΑΦΜ 036692199 ∆ΟΥ Αµαρουσίου 
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α/α  ΕΡΓΑΣΙΑ    ΜΟΝΑ∆Α  ΠΟΣΟ- 
 ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ 
     ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΤΑ  ΜΟΝΑ∆ΑΣ  (€) 

(€) 
 
1 Βοτάνισµα µε Χρήση  

Βενζινοκίνητου Χορτοκοπτικού  Στρέµµα  1.260 
 30,87  38.896,20 
 
2 Βοτάνισµα µε Χρήση  

Αυτοκινούµενου Μηχανήµατος  Στρέµµα  42,50 
 17,64       749,70 
 
3 Καθαρισµός Χώρου Φυτών –  

Αποκοµιδή Υπολειµµάτων  
Εύφλεκτης Ύλης   Στρέµµα  830 

 6,86    5.693,80 
 
          ΣΥΝΟΛΟ
 45.339,70 
          ΦΠΑ 24%
 10.881,53 
         ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 56.221,23 
 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, θεωρήθηκε και υπογράφτηκε από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε τρία (3) αντίγραφα.…» 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 

1.- Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 23777/25.06.2019 Πρακτικού Νο3 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την ανακήρυξη της  εταιρείας ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Εργολήπτης Έργων Πρασίνου, ΑΦΜ 036692199 ∆ΟΥ Αµαρουσίου ως 
οριστικό  ανάδοχο για την ανάθεση των « Υπηρεσιών Καθαρισµού 
Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 
2019» και µέχρι το ποσό των 56.221,23€ € συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της 
προσφορά ήταν η  χαµηλότερη. 
 
 
Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 

δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72  Ν. 3852/2010. 
� Την υπ’ αριθ.  205/11.06.2019 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22593/13.06.2019 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να 
προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχός  τα προβλεπόµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 
� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 23395/21.06.2019  φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  της  εταιρείας ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Εργολήπτης Έργων Πρασίνου. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23777/25.06.2019 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 23777/25.06.2019 Πρακτικό Νο3 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού Οικοπέδων και Κοινοχρήστων 
Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2019». 
 
2. Ανακηρύσσει την εταιρεία ΣΙ∆ΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Εργολήπτης Έργων Πρασίνου, ΑΦΜ 036692199 ∆ΟΥ Αµαρουσίου ως 
οριστικό  ανάδοχο για την ανάθεση των «Υπηρεσιών Καθαρισµού 
Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 
2019» και µέχρι το ποσό των 56.221,23€ € συµπ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ και καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της 
προσφορά ήταν η  χαµηλότερη. 
 
 
Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 

δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: 63Ξ1Ω93-Ν5Β
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